
Wal-Mart e Extra intensificam disputa 
Expedito Paz/Letícia Casado/Cristiano Eloi   
  
O Wal-Mart está intensificando a abertura de lojas no interior paulista, área onde o 
Grupo Pão de Açúcar é mais forte, enquanto o grupo de Abílio Diniz avança no 
Nordeste com a abertura de hipermercados Extra. Nesta semana, o Extra abriu seu 
primeiro hipermercado no Recife (PE) e deverá construir mais quatro unidades em 
Pernambuco. O Grupo Pão de Açúcar já tem mais 50 lojas no Nordeste, região onde a 
bandeira Bompreço , do Wal-Mart , é mais forte, com 116 lojas. O Wal-Mart abre hoje 
um hipermercado em Sorocaba, e até o final de 2006 construirá um supercenter em 
Franca. O investimento aproximado em cada hipermercado é de R$ 40 milhões. 
 
O Extra gastou R$ 40 milhões — maior investimento em uma unidade na Região 
Nordeste — na primeira loja do Recife, que tem 8 mil metros quadrados de área de 
vendas, além de estacionamento para 650 vagas, e que levou sete meses para ser 
erguida. Cerca de 500 empregos diretos foram gerados. A abertura da loja em uma 
das metrópoles do Nordeste agitou a concorrência. Nesta semana, lojas do Bompreço 
nas imediações já cortavam os preços. 
 
De acordo com o diretor do Extra, Antônio Carlos Del Bonne, a meta do grupo é ter de 
quatro a cinco lojas no estado. A segunda, no bairro da Madalena, está prevista para o 
segundo semestre deste ano. Para a inauguração, o público presente no hipermercado 
foi estimado em 60 mil pessoas, que aproveitaram várias promoções. 
 
Além dos setores básicos de um hipermercado, o Extra conta com regalias como centro 
estético, consultor de vinhos e um espaço para os pais deixarem as crianças sob 
supervisão de monitores enquanto fazem suas compras. O hipermercado terá várias 
operações de serviços, como Correios, casa lotérica, farmácia, café, lavanderia e 
agência de turismo. 
 
Mesmo antes de abrir as portas, cerca de 30 mil clientes já possuíam o cartão Extra. A 
meta do grupo, até o final deste ano, é ter uma carteira de, no mínimo, 100 mil 
cartões. Os cartões do Pão de Açúcar e do CompreBem , bandeiras do mesmo grupo 
do Extra, também serão aceitos na unidade. 
 
Expansão 
Com a loja do Recife, o Extra soma 80 unidades abertas no País. E a atenção da 
empresa está voltada para a região nordestina. “Queremos investir na região. O 
crescimento do PIB regional é maior do que o do Brasil”, afirma Péricles Simões, 
diretor regional da rede. Ele diz que a empresa ainda não calculou a sua participação 
no mercado local depois da abertura da nova loja. “Vamos ver isso conforme as lojas 
forem sendo inauguradas”, completa. 
 
Uma coisa é certa: o objetivo da empresa é brigar de frente com o Wal-Mart , que na 
região controla a rede Bompreço . “Uma loja do Extra movimenta o mercado. Em 
Salvador brigamos com o Bompreço. Gostaríamos muito de incomodá-los aqui 
também”, garante Pericles Simões. 
 
Bompreço 
A inauguração do primeiro hipermercado Extra no Recife obrigou a concorrência a 
remarcar preços de muitos produtos. O hipermercado Bompreço, localizado na praia de 
Boa Viagem e maior concorrente direto da nova loja Extra, começou promoção. As 



lâminas de preços foram remarcadas na segunda-feira, e os produtos com valores 
maiores do que os da concorrência tiveram preços igualados.  
 
Um funcionário do hipermercado Bompreço da praia de Boa Viagem, que prefere 
manter sua identidade em sigilo, revelou ao DCI que a corrida para não perder clientes 
movimentou o supermercado nessa semana. “O tablóide que circula com as promoções 
foi modificado na segunda-feira”. Ele não sabe informar qual a estratégia da empresa 
para manter a clientela, mas diz que o Bompreço já tem o plano estruturado. “O 
movimento foi normal durante essa semana, mas só iremos saber ao certo daqui a seis 
dias, quando o balanço do mês for fechado”, afirma. 
 
Segundo o funcionário, a outra loja do Bompreço em Boa Viagem pode ser 
prejudicada. A unidade está localizada no mesmo lado da calçada do Extra, a três 
quadras de distância. “Temos que mostrar nosso diferencial. O Carrefour não nos 
abalou, e tem duas lojas aqui, sendo uma que existe há dez anos”. E complementa: “O 
Extra não vai atrapalhar. Temos know-how e vamos trabalhar para não perder os 
clientes. O Pão de Açúcar e o Extra têm boa apresentação, mas são bem mais caros. 
Aqui, o preço faz diferença significativa”.  
 
O Carrefour tem atualmente cinco lojas no Nordeste, duas das quais no Recife. A 
empresa abrirá, em fevereiro, sua segunda loja em Fortaleza (CE), um hipermercado 
que comprou no ano passado da rede Hipermercantil e reformou. Outra abertura de 
hipermercado prevista para breve, informou a empresa, é uma loja em Anápolis (GO). 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 26 jan. 2006, Comércio, p. A-9. 


